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Abertura do Mercado Municipal

No dia 18 de Novembro, realizou-se a cerimónia de abertura do Novo Mercado Municipal de Vila do Porto. Aberta ao público, a sessão estendeu-se pela
tarde, com mostra e prova de produtos locais e visita às novas instalações.

Município estabelece contactos com empresários
Finlandeses

No início do mês de novembro, 20 empresários finlandeses visitaram os
Açores com vista a encontrar parcerias e investimentos em diversas áreas.
Esta missão de investimento organizada pela Região de Kymenlaakso
na Finlândia tem por objetivo ampliar o leque de negócios das empresas que constituem o concelho da Região Finlandesa no mundo da língua portuguesa, de forma a acolher potenciais parceiros Açorianos.
A representar a ilha e com o intuito de potenciar este objetivo, Santa Maria
fez-se representar pelo Presidente da Câmara, Sr. Carlos Rodrigues, pelo Presidente do Conselho de Ilha, Sr. Rui Arruda, pelo Vice-Presidente do Município,
Sr. Roberto Furtado, pelo Vereador, Sr. Ezequiel Araújo, pelo Eng. Ricardo Melo
da Agrocoop, pelo empresário Sr. Jorge Costa e pelo Arquiteto, Frederico Brix.

Novo PSI testado na Escola Básica e Secundária
de Santa Maria

Novo Centro Administrativo
Municipal

Depois de apresentado o novo Plano de Segurança Interno da Escola Básica
e Secundária de Santa Maria, agora de acordo com a legislação em vigor e
conforme as disposições e normas técnicas aplicáveis em Portugal, realizouse um simulacro, com o apoio de Serviço Municipal de Proteção Civil e dos
Bombeiros Voluntários de Santa Maria, que serviu, de entre outros objetivos,
para testar o plano.
O Município realça a excelente colaboração de toda a comunidade escolar
e forças de socorro presentes, que demonstraram mais uma vez a importância deste tipo de atividades, reforçando a existência de procedimentos de
emergência, que começam a estar devidamente implementados na rotina
escolar.

Já se iniciaram os trabalhos de remodelação e construção do edifício que
irá receber o futuro Centro Administrativo Municipal. A nova infraestrutura
localizada no centro de Vila do Porto,
permitirá disponibilizar aos munícipes
marienses, todos os serviços públicos
e técnicos do Município, num único
espaço e com todas as condições de
acessibilidade e comodidade.
O prazo estimado para realização desta empreitada é de 9 meses, e estará a
cargo da empresa Caetano e Medeiros
Lda.

2ª Fase - Zona Industrial de Santa Maria
Iniciaram a meados do mês de novembro os trabalhos com vista à empreitada
de execução da 2ª Fase da Zona Industrial de Vila do Porto.
A nova Fase, ficará localizada na zona anexa às estruturas já existentes, terá 10
lotes disponíveis e um prazo de execução de 6 meses. A obra ficará a cargo
da empresa Marques SA.

Adira já ao pagamento da sua fatura de água por transferência bancária
Não se esqueça que poderá entregar a sua leitura de água, na secção de águas do Município,
ou pelo telefone 296 820 008, entre os dias 25 e 30 de cada mês.

Rede Viária de Vila do Porto – Trabalhos de asfaltagem
serão concluídos no mês de dezembro
Alguns dos trabalhos que decorrem em várias ruas de Vila do Porto, e que
originaram intervenções de grande complexidade, estão a aproximar-se do
seu término.
A Rua Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda e a Rua do Norte, terão até ao final
do mês de dezembro, aplicação do novo tapete de circulação concluída, continuando a decorrer exclusivamente os trabalhos nos passeios para circulação
de peões.
Importa salientar, que as intervenções realizadas envolveram a remodelação
completa da rede de abastecimento de água, da rede de drenagem de águas
residuais e pluviais, da rede de telecomunicações e da rede elétrica, nas ruas
Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda, Rua dos Oleiros, Caminho do Calhau da
Roupa, Rua do Norte e Largo de Santo António.
Na rua Hudson e Bairro Novo da Lomba já decorrem igualmente, os trabalhos
de implementação de uma nova rede de abastecimento de água e novos
passeios, o que em todos os casos constituí um passo importantíssimo na melhoria do abastecimento de água à população.
Para o município, a qualidade das infraestruturas básicas disponíveis aos
munícipes é uma prioridade, não sendo admissível que o abastecimento de
água continue a ser realizado através de condutas em fibrocimento, constituídas por amianto, substância altamente prejudicial à saúde.

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
Na sequência da publicação do orçamento de estado para 2011 (Lei nº 60A/2011, de 30 de novembro), que procedeu à alteração do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), estabeleceu-se a obrigatoriedade da
avaliação geral de imóveis para o ano de 2012.
Assim, o Município de vila do Porto está obrigado a realizar a avaliação geral
dos imóveis do concelho, o que implica um grande empenhamento por parte
dos serviços municipais, bem como dos munícipes, tanto pela complexidade,
como pela urgência da sua execução, com prazo até ao final de 2012.
Neste âmbito e após solicitação do Serviço de Finanças, as câmaras municipais
terão de proceder ao apuramento da área de construção dos imóveis, com a
cooperação dos proprietários, nos termos do artigo 40º do CIMI.
Pelo que, faltando apenas este mês para o final do ano, a Câmara Municipal
vem por este meio sensibilizar a população mariense para que colabore neste
esforço final de avaliação geral dos imóveis afim de se proceder à recolha de
elementos informativos necessários, para posterior envio ao Serviço de Finanças deste concelho.

Torneios de Futebol 7

Realizados os Torneios de Futebol 7 – São Martinho e Futebol 7 – Ensino Secundário, que envolveram mais de centena e meia de participantes, divididos
por 11 equipas: Gonçalo Velho, Asas do Atlântico, Alunos da Escola, Supostamente Veteranos, Bombeiros Voluntários, Professores, Santo Espírito, PSP,
Chestfield FC, Team CO2, Just For-For, os vencedores foram Supostamente
Veteranos e Chestfield FC, respetivamente.
Cumpridos objetivos como proporcionar momentos de lazer e entretenimento, possibilitando o acesso à prática de atividade física e desporto organizado,
e, depois de uma excelente adesão a esta iniciativa, o Município de Vila do
Porto, prepara-se já para organizar um novo torneio pelo período de Natal,
promovendo, assim, esta modalidade, ao mesmo tempo que rentabiliza as
infraestruturas existentes.
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